
CNN:n listalla on kaikkiaan 22 käymisen arvoista matkakohdetta 
paratiisisaarista kaupunkikohteisiin:

Antigua and Barbuda; V2A  Bissagos Is., Guinea-Bissau; J5
Cape Breton, Nova Scotia; VE1 Chile; CE
Colombo, 4S7 Dijon, France; F
Disko Bay, Greenland; OX Gabon National Parks; TR8
Jordan; JY Lahti, Finland; OH3
Munga-Thirri-Simpson Des., Australia; VK Naples, Italy; I
Ollantaytambo, Peru; OA Orkney Islands; GW
Oslo; LA Palau; T88
Penang, Malaysia; 9M2 South Africa; ZS
St Eustatius; PJ5 Tulsa, Oklahoma: W0
Valencia, Spain; EA Yellowstone National Park; W0

Lahteen saapuvan vierailijan on artikkelin mukaan kokeiltava lahtelaista 
hanavettä. Meillä vesi ei maistu yhtään miltään, eikä siinä ole minkäänlaista
hajua tai väriä. Sellaista vesi parhaimmillaan on. Lahtelaisille se on 
litsestäänselvyys, mutta muualta tulevalle usein ihmetystä aiheuttavaa 
luksusta. Useat juomateollisuuden tuotteet ovat maailmalla tunnettua 
lahtelaisen pohjaveden antia. Puhtaasta ympäristöstä voi nauttia myös 
kaupungin kauniissa metsissä ja puistoissa sekä vaellusreiteillä ja 
näköalapaikoilla.

Lahdessa tehdään jatkuvaa työtä ympäristön hyväksi. CNN korostaa 
listauksessa tietoisuuden ja maapallon kunnioittamisen merkitystä.
https://www.lahti.fi/uutiset/lahti-on-yksi-maailman-parhaista-
matkakohteista-vuonna-2022/ 

Alkuperäinen CNN:n artikkeli
https://edition.cnn.com/travel/article/where-to-travel-best-destinations-
2022/index.html

<takaisin pääotsikoihin>

Etsitään korjaajaa tai ainakin hyviä neuvoja ison TFT-monitorin korjaamiseksi
Kerho sai reilu vuosi sitten lahjoituksena
mahtavan, 65-tuumaisen ammattitason TFT-
litteäruutumonitorin. (TFT LCD, EL, plasma)
Tärkeimmälle seinälle ripustettu monitori on
täydentänyt hienosti Kerhon
koulutusvälineistöä. Tälle suurikokoiselle
monitorille on valkokankaan lisäksi laitettu
nähtäväksi kursseilla opetusmateriaalia sekä
pidetty siinä myös kurssin Teams-yhteyttä.
Tavallisena kerhoiltana näytölle on laitettu
pyörimään kaikkien iloksi mielenkiintoisia
hamivideoita. Kuvassa monitori
koulutusluokan lattialla ennen seinälle nostamista.
www.oh3ac.fi/OH3AC_Kerhokirje_2020-9_lahjoitusnaytto.pdf

Viimeistä edellisellä kurssikerralla rakkauteen tuli kuitenkin ryppy. Jos 
yrittää käynnistää näytön, kuvalähteen valintavalikko tulee ihan normaalisti 
esiin mutta samalla näyttö sammuu. Teki mitä tahansa, näyttö sammuu!

Luultavasti – ehkä - mahdollisesti - kyseessä on jossakin kohtaa kuivunut 
kondensaattori. Kerhomestari Eetu, OH3BLT; on avannut näytön ja yrittänyt 
löytää vaihdettavaa konkkaa, mutta huonolla onnella.

Löytyykö Kerhokirjeen lukijoista ammattilaista neuvomaan, mistä etsiä vikaa 
tai löytyykö jopa korjaajaa, joka suit'sait saisi näytön toimimaan, Kulut 
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tietenkin korvataan, koska nyt alkaa olla jo kiire, sillä seuraava kurssi alkaa ti 
15.2.2022. Ota yhteys joko kerhomestari@oh3ac.fi tai oh3ac@oh3ac.fi.

<takaisin pääotsikoihin>

Kurssipalaute: "En yhtään ihmettele, että tämä on Suomen suosituin kurssi!"
Kaikista MPK:n kursseista pyydetään koulutettavilta palautetta. Niin myös 
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; pitämistä radioamatööri-
kursseista on jo vuosia kerätty palaute ja saadun palautteen mukaan 
kehitetty kurssia. 

Palaute annetaan anonyymisti joko netti- tai paperilomakkeella. Uusin 
palauteraportti (N=31) kertoo mm seuraavaa:

Editoimattoman kurssipalauteyhteenvedon voit lukea tästä linkistä:
http://www.oh3ac.fi/Kurssipalautetta_MPK_Lahti_lyh.pdf

- Todella kokeneen opettajan johdolla oli hyvä paneutua suht uuteen alueeseen,
edellisen session kertaus seuraavan alussa oli oikein hyvä, pääsi taas 
taajuudelle uudestaan.

- Kurssilla oli mukava ja rento meininki. Näiden kurssisarjojen ja omien 
harjoitusten avulla pitäisi olla helppo saada tutkinto läpi.

- Asiantunteva opettaja. Etäopetus toimi hyvin ja opettaja, joka keskittyi 
asiasisältöön myös materiaalin ulkopuolelta. Asioiden käsittelynopeus oli hyvä 
ja innostuneisuus aiheeseen paistoi lävitse. Mahdollisuus keskustella niitä näitä 
ennen oppituntia ja sen jälkeen. Paljon hyödyllistä piilotietoa, mitä ei 
materiaaleista löydä. Erinomainen tapa kerrata edellisen luennon ”tärpit” ennen
seuraavan luennon alkua.

- Paljon olen itsekin erilaisia kursseja pitänyt, rima on korkealla. Hyvästä 
kurssista pitää antaa arvosanaksi “hyvä” (4), mutta tällä kertaa se ei riitä. On 
syytä jakaa “vitosia”.

- En yhtään ihmettele että tämä on Suomen suosituin kurssi.

- En ole käynyt aikaisemmin kuin maanpuolustuskurssit I ja II. Ne olivat 
kuitenkin luonteeltaan erilaiset, joten en voi verrata. Mutta olen käynyt 
runsaasti erilaisia tekniikan kursseja, ja tämä on ollut niistä aivan huipulta. 
Näitä lisää.

- Kiitoksia hyvästä työstä mielenkiintoisen harrastuksen edistämiseksi. Itse olen
juniorikiekon vapaaehtoistoiminnan kanssa ollut vuosi kaudet ”naimisissa” ja 
osaan tällaista arvostaa. 10 € hintaan kurssi on suoraan sanottuna ilmainen eli 
tämän ei pitäisi olla kenellekään kynnyskysymys ja edistänee myös 
harrastuksen pariin tulevia. Kouluttajan persoonallisuus teki myös kurssista 
mielenkiintoisen, vaikka mukana oli välillä vähän puuduttavampiakin aiheita. 

- Jatkakaa samaan malliin! Tehän kasvatatte uuden sukupolven osaajat. Kiitos 
siitä!

<takaisin pääotsikoihin>
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